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Vedr. B 161 - Forslag til folketingsbeslutning om adgang til stedbarnsadoption for 
registreret partner fra barnets fødsel 
 
 
Landsforeningen for bøsser og lesbiske ønsker som udgangspunkt, at børns forældre skal 
anerkendes juridisk allerede fra barnets fødsel, samt at både mødres og fædres rettigheder 
skal beskyttes.  
 
 
Som situationen er i dag, er den eneste måde, et par af samme køn kan blive anerkendt 
som forældre, at foretage en stedbarnsadoption indenfor et registreret partnerskab. Da 
reglerne herom er ganske komplicerede, har Landsforeningen udgivet en pjece, 
Forælderskab og Orlov, om emnet. Pjecen er vedlagt som bilag. 
 
Som en konsekvens af, at der skal benyttes stedbarnsadoption, er der tre regler, der skal 
opfyldes: 

1. Adoptionslovens 3-måneders-regel, som siger, at samtykke til adoption ikke kan 
modtages før 3 måneder efter barnets fødsel. 

2. Børnelovens 6-måneders-regel, som siger, at der kan rejses faderskabssag indtil 6 
måneder efter barnets fødsel. 

3. 2½-års-reglen, som er en fastslået praksis, og som siger, at stedbarnsadoption kun 
kan finde sted, når forælderen og ansøger på ansøgningstidspunktet har samlevet i 
mindst 2½ år. 

 
 
Formålet med 3-måneders-reglen er at give forældre en vis betænkningstid forud for en 
bortadoption. Men reglen gælder også for stedbarnsadoption. Landsforeningen finder en 
sådan betænkningstid irrelevant i de tilfælde, der er tale om en planlagt familieforøgelse. 
Ønskes en betænkningstid opretholdt, finder Landsforeningen den i beslutningsforslaget 
foreslåede løsning tilfredsstillende. Altså at anmodning om adoption indgives før fødsel 
og bekræftes ved fødsel. 
 
 
Hvad angår spørgsmålet om 6-måneders reglen, vil beslutningsforslaget sikre, at en 
mands adgang til at rejse faderskabssag opretholdes, på trods af en gennemført 
stedbarnsadoption, som derfor her gøres midlertidig. Landsforeningen skal hertil 



 
 
 
 
bemærke, at faderens ret til at anlægge faderskabssag hermed ville være langt stærkere 
beskyttet her, end den er i forhold til anerkendelsesproceduren. Det kan være vanskeligt at 
se en saglig begrundelse herfor, men det skal samtidig bemærkes, at Landsforeningen 
finder det tilfredsstillende, at faderen har adgang til at anlægge faderskabssag. 
 
Landsforeningne er bekendt med sager, hvor bøsser og lesbiske har besluttet sig for at få 
børn sammen, og hvor den oprindelige intention har været at faderen skulle være kendt. 
Efter fødslen har moderen så ønsket det anderledes og har ikke oplyst faderens identitet. 
Med den nye børnelov blev mændene beskyttet mod således at blive reduceret fra far til 
sæddonor. Beslutningsforslaget forringer denne beskyttelse, såfremt det vælges, at 
retsvirkningen af fastslåelsen af, hvem der er far, skal være som foreslået ved henvisning 
til børnelovens forarbejder. Dette finder Landsforeningen utilfredsstillende, og ser hellere 
en løsning i en anden retning.  
 
De i praksis forekommende situationer er følgende: 
 
Kunstig befrugtning med sæd fra sædbank 
Når det dokumenteres, at undfangelse er sket ved kunstig befrugtning med sæd fra en 
anerkendt sædbank - og dermed med anonym sæd - kan faderskabssagen startes under 
graviditeten og afsluttes straks ved barnets fødsel, idet sagen henlægges som uoplyst uden 
indbringelse for en domstol1. Her kan forslaget om en fjernelse eller lempelse af 3-
måneders-reglen kunne føre til opfyldelse af beslutningsforslagets intention. 
 
Bøsser og lesbiske, der får børn med hinanden, og hvor moderen og faderen registreres 
som forældre.  
Her benyttes børnelovens almindelige bestemmelser.  
   Faderen er beskyttet mod at blive reduceret til sæddonor, ved at han kan anerkende 
faderskabet allerede før fødslen. Det sker ved, at han og moderen indsender en erklæring 
til statsamtet. Skulle moderen nægte at medvirke til dette, kan faderen rejse en 
faderskabssag efter fødslen. Dette er situationen i dag og bør ikke forhindres fremover.  
 
Bøsser og lesbiske, der får børn med hinanden, og hvor moderen og med-moderen 
registreres som forældre. 
Denne situation er ret almindelig, og kan typisk karakteriseres som en 
hjemmeinsemination med kendt donor. Beslutningsforslaget foreslår her, at der 
gennemføres en midlertidig adoption, idet der stadig kan startes faderskabssag.  
   Det kunne lade sig gøre at forenkle situationen ved at moderen starter faderskabssag 
under graviditeten, og at der åbnes mulighed for, at manden kan afgive erklæring om, at 
han blot har medvirket som sæddonor. Dermed kan faderskabssagen afsluttes, og 
stedbarnsadoptionen kan gennemføres straks ved barnets fødsel. 
 
  
Som det fremgår, vil der på enkel vis kunne skabes en situation, hvor forholdene for de i 
praksis forekommende familietyper forenkles. Intentionen er, at faderskabssagen skal 
afsluttes allerede ved barnets fødsel, så stedbarnsadoption kan ske straks. 

                                                 
1 Faderskab og kunstig befrugtning, cirkulæreskrivelse af 11/06/2003, Civilretsdirektoratet 
 



 
 
 
 
Landsforeningen finder en sådan løsning mere tilfredsstillende end en løsning, der vil 
fastholde usikkerheden om forældreforholdene ved barnets fødsel og skabe værktøjer til 
en efterfølgende slåskamp om barnet. Den første løsning er klart at foretrække af hensyn 
til barnets tarv. 
 
Konklusion 
Landsforeningen for bøsser og lesbiske støtter beslutningsforslaget, hvad angår 
spørgsmålet om 3-måneders-reglen.  
 
I forhold til 6-måneders-reglen foreslår Landsforeningen, at der laves en løsning, som gør, 
at faderskabssagen kan afsluttes straks ved barnets fødsel i stedet for, som 
beslutningsforslaget foreslår, at lave en midlertidig adoption. Som beskrevet ovenfor, er 
reglerne i dag allerede tilfredsstillende for to af de tre i praksis forekommende 
familietyper. Og for den tredje  kan situationen afklares ved blot at give en mand adgang 
til, sammen med moderen at erklære, at han er sæddonor.  
 
Endelig ønsker Landsforeningen, at 2½-års-reglen ikke skal gælde, når der er tale om en 
planlagt familieforøgelse. 
 
På længere sigt ønsker Landsforeningen, at par af samme køn får adgang til børnelovens 
anerkendelsesprocedurer. Men også dette skal ske under hensyntagen til fædres og mødres 
rettigheder, f.eks. ved beskyttelsesmekanismer som diskuteret her. 
 
 
 
Vedr. B 155 - Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling med hensyn til 
fremmedadoption af danske og udenlandske børn 
 
Landsforeningen for bøsser og lesbiske støtter beslutningsforslaget og skal i den 
forbindelse henvise til foreningens tidligere notat til udvalget  (2002-03) L91/L93/B65 - 
Bilag 12. 
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